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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (64) العراقيالحافظ ة ألفيشرح   
 تابع: المؤتلف والمختلف

عبد الكريم الخضير :الشيخ  
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 في باب: -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

 المؤتلف والمختلف
 ُذْو ُكْنَيةةةةةةةةةةةةةةَة بعَمْعَشةةةةةةةةةةةةةةَر َوالَعالعَيةةةةةةةةةةةةةةهْ 
 اْبةةةةةةةةةةةةةُن ُقَداَمةةةةةةةةةةةةةَة َكةةةةةةةةةةةةةَذاَك َوالعةةةةةةةةةةةةةدُ 
 ابةةةةةةةُن الَعةةةةةةةَ  واْبةةةةةةةُن أبعةةةةةةةي ُسةةةةةةةْفَيانع 
ةةةةةةةةةةة ع  ةةةةةةةةةةةَد ْبةةةةةةةةةةةَن َخةةةةةةةةةةةا عَم   ُتْ مع  ُمَحمَّ
َحبعةةةةةةةةةةةي وُكْنَيةةةةةةةةةةة ْبةةةةةةةةةةةُ  الرَّ  ةَكةةةةةةةةةةةَذا َحرع

ْمةةةةةةةةةهُ  ُحَضةةةةةةةةْين    َأُبةةةةةةةةةو َساَسةةةةةةةةةاَنا اْعجع
ةةةةةةةةاُن بةةةةةةةةُن ُمْن عةةةةةةةةَذ َوَمةةةةةةةةنْ   َكةةةةةةةةَذاَك َحبَّ

ةةةةةةةةَة َمةةةةةةةةَ  اْبةةةةةةةةنع ُموَسةةةةةةةةىابةةةةةةةةَن عَ  يَّ  طع
ةةة ةةةمْ  اُخَبْيب  ْحَمنْ  اْعجع  فةةةي اْبةةةنع َعْبةةةدع الةةةرَّ

ةةةةةةْر بعيةةةةةةا َبةةةةةةاَح اْ سع   ْبةةةةةةنع الِ َ ْيةةةةةةرع َورع
ةةة  فةةةي اْبةةةنع َعْبةةةدع هللاع َقةةةدْ  اَواْضةةةُمْم ُحَكْيم 

ةةةةةرع  ةةةةةْلاع َواْضةةةةةُمْم َواْ سع  ُ َ ْيةةةةةد  ْبةةةةةُن الصَّ
 ْحَمةةةةةةُد َْاَتَسةةةةةةاأَواْبةةةةةةُن َأبةةةةةةي ُسةةةةةةَرْبَ  

و َمةةةةةة َ   الَ بعيَلةةةةةةةع اْبةةةةةةُن َسةةةةةةلعَمهْ  َعْمةةةةةةر 
 ج

 

َبةةةةةةةةةةهْ  َبةةةةةةةةةةرَّا  ةةةةةةةةةةيَم َجارع  ُأْشةةةةةةةةةةُدْد َو عجع
ْبةةةةةةةةةةُد ُقْلةةةةةةةةةةُا وَكةةةةةةةةةةَذاَك اَ ْسةةةةةةةةةةَودُ   َي ع
ةةةةةةةةةةةيَّانع  و، َفَجةةةةةةةةةةةِد َذا وَذا سع  َعْمةةةةةةةةةةةر 
ةةةةةةةةةة ع  ةةةةةةةةةةَراعَ  اْ مع ةةةةةةةةةةيَ  حع  والعةةةةةةةةةةَد رعْ عع
ةةةةةةةدَّ   ةَقةةةةةةةْد ُعل عَ ةةةةةةةْا َواْبةةةةةةةُن ُحةةةةةةةَدْيَر عع

ةةةةةةةْيَن   ُعْثَماَنةةةةةةةا أيَواْفةةةةةةةَتْا َأَبةةةةةةةا َحصع
ةةةةةةةةَرنْ َوَلةةةةةةةةدَ  ةةةةةةةةَ َل َواْ سع  ُه، واْبةةةةةةةةُن  ع

 َفَنةةةةةةاَل ُبْؤَسةةةةةةا اَوَمةةةةةةْن َرَمةةةةةةى َسةةةةةةْعد  
يَ  َوْ ةةةةةةةَو ُكْنَيةةةةةةةة  َكةةةةةةةانْ   واْبةةةةةةةنع َعةةةةةةةدع
ةةةةةةةةةةةةَ َ  ُحكعَيةةةةةةةةةةةةا َبةةةةةةةةةةةةاَد بعخع  َأَبةةةةةةةةةةةةا  ع
ٍُ ْبةةةةةةةُن ُحَكةةةةةةةيَم َواْنَفةةةةةةةَردْ   َكةةةةةةةَذا ُرَ ْبةةةةةةة
ةةةةةةةاَن َسةةةةةةةلعيم  َكب عةةةةةةةرع   َوفةةةةةةةي اْبةةةةةةةنع َحيَّ
 َبَوَلةةةةةةةةةدع الِنْعَمةةةةةةةةةانع َواْبةةةةةةةةةنع ُيوُنَسةةةةةةةةةا

ٍع ْبةةةةنع َسةةةةةَلَمهْ وَ    اْخَتةةةةْر بعَعْبةةةةدع الَخةةةةةالع
 

 
 

 
 

 
 

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 ذو كنيةةةةةةةةةةةةة بمعشةةةةةةةةةةةةر والعاليةةةةةةةةةةةةه

 

 ................................... 
 ج
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

وكذلك أبو العالية  ،اء بالتشديدالبر   :فتقول في أبي معشر اسمه ،اءالعالية بر  أبي ى بأبي معشر و ني من يكن  يع
، وما عداهما فهو : براءوالذي يبري األقالم يقال له ،اء بالتشديد، وهو من بري األعواد كالسهام مثاًل البر   :اسمه

اء فالباقي على اء وأبو العالية البر  االثنين أبو معشر البر  ذين ه تطبالتخفيف، كالبراء بن عازب ونحوه، إذا ضب
يعني هذا األصل في  والبراء بن عازب وغيرهما كثير، ،معروربن بن البراء ، بشر الجادة بالتخفيف، البراء

أبو  ال، ،بمعشر، لكن ال يلزم أن كل من كنى بمعشر اسمه البراء ين  وال يوجد في التشديد إال من ك   ،التسمية
أبو  :فال يقال ،اء هو الذي ينطق بالتشديدهذا من القراء، وليس اسمه البراء لكن أبو معشر البر   ،معشر الطبري 
 .بل هو بالتشديد ،وال يقال: أبو العالية البراء ،معشر البراء

 ،جارية يعني سموا رجل ،بجارية سموا ،ضبطه بالجيم وبالياء، فال يلتبس بحارثة ةبن قدامجارية  "و جيم جاربه"
ى جارية التي مس، لكن يويسمى حارث ،ى حارثةمس، وال يستغرب أن ييعني حارثة هذا كثير فيهم ،وسموا جويرية

 :بن أسماء، الولد اسمهرية يأن يسمى جو  وأغرب من ذلك ؟!على المملوكة أو على الصغيرة من النساء لم  هي ع  
هذا هو وأبوه  ،بن أسماء، لكتاب من الكتب جورية الم، مباشرة لو صنفت فهرس لألعأسماء :وأبوه اسمه ،جويرية

طيب جعل واثلة بن األسقع مع النساء، ألننا رأينا من فهرس بعض الكتاب و  ؛يوضع في النساء ،من النساء
 ا الجاحظ في كتاب الحيوان،طيب من الطرائف التي ذكرها وذكرتها مرة ذكره ؟هذا يضعين أجويرية بن أسماء 
أتعرف طلحة هذا الذي  :كان لي جار رافضي يلعن طلحة كل صباح ومساء، فقلت لهقال: ذكر عن شخص 

ن فيها تاء ؟ أللماذا ،! طلحة بن عبيد هللا أحد العشرة المبشرين بالجنة؟قال: أليس هو زوجة الزبير تعلنه؟
يسمى  أو مثاًل  ريةيجو  :عن أن يقال ى رجل باسم جارية، فضاًل مسإذا وجد جارية يعني استغرب أنه يف ،التأنيث
بن األسقع يوضع في الخطأ المضحك، يعني واثلة ال يقع اإلنسان لئ ؛، فتضبط مثل هذه األمورأسماء باسمرجل 

 .ال يقع طالب العلم في مثل هذه األخطاءلئ ؛هذا صنفوا في المؤتلف والمتخلفمن أجل ففي فهرس النساء، 
؟ ألنه ...وينص على ؟وينص على البراء ؟حارثة عندنا يعني لماذا ال ينص على "ةقدامابن **  هو جيم جارب"

 .فينص على ما خرج عن األصل ،هو الجادة ،هو األصل
 يزيد بن جارية. "ي بد**  كذلك والدُ "

................................... 
 ج  ابةةةةةةن العةةةةةة   وابةةةةةةن أبةةةةةةي سةةةةةةفيان

 ................قلا: وكةذلك ا سةودُ  
 ذا وذا سةةةةةةةةةةةةيان دِ عمةةةةةةةةةةةةرو فَجةةةةةةةةةةةة

 

 نعم؟  ؟كذلك والد يزيد، يزيد بن ،عالءالألسود بن ا "كذاك ا سودُ "؟ معنى هذا الكالم ما
 . طالب:......

 .كذلك والد يزيد جارية، فيكون يزيد بن جارية قدامة،بن ، جارية نعم هو عطف على ما تقدم
................................... 
 ج  ابةةن العةة  .........................

 ................قلا: وكةذلك ا سةودُ  
................................... 

 

 ، الباب واحد.ريةبن جاو بن أبي سفيان عمر  ،ابن جارية، نعم وابن أبي سفيان
................................... 

 ج

 ..................فجةةد ذا وذا سةةيان 
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

 ، بهذا اللفظ جارية.ب وجاء بالجدفجاء باالسم وجاء باأل
 بل نادر، محمد بن خازم هذا ،يللق ؟لكن خازم بالخاء، يعني حازم بالمهملة مسمى به كثير "محمد بن خا م"

 .وكنيته أبو معاوية الضرير -وغيرهما ينالصحيح وهو من رواة-اسمه 
 محمةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةا م   ت مةةةةةةةةةة ع 

 

 ................................... 
 ج

فهو بالخاء  ، يعني ال تهمل أوله من النقط،التي هي الحاء عنه أو ال تذكره بالمهملة بل ارو   ،تتركه يعني ال
 .المعجمة

 محمةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةا م   ت مةةةةةةةةةة ع 
 

ةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةة ع ارا  والةةةةةةةةةةد ر عةةةةةةةةةةي حع
 ج

مر ذكره  اود لم، المنذري في تهذيب سنن أبي دا، لكن ربعي بن حراش، حراش بالمهملةخراش الجادة ،حراش
 ، هذا خطأ من المنذري.ولم يوافق عليهاش بالخاء المعجمة، ربعي قال: ابن خر 

 محمةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةا م   ت مةةةةةةةةةة ع 
 

 والةةةةةةةةةةد ر عةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةرا  ا مةةةةةةةةةة ع  
 ج

ال  األول ،عنه؟ أو أن أوله بالحاء المهملة، والمهلة يعني غير المنقوطة ال تور  اتركه  يعني ؟هملا  ما معنى
 .والثاني أهمل فال تعجمه ،تهمل يعني أعجم

 ل ا...........................قد عُ     ةحبةةةةةةةةةةي وكنيةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةذا حربةةةةةةةةةة  الر 
  ج

 .أبو حريزحريز الرحبي و 
 .بجرير ؟ماذاحريز يلتبس ب "ة"وابن حدير عد

 ..............................وكنية
 

 قةةةةةةد عل ةةةةةةا وابةةةةةةن حةةةةةةدير عةةةةةةدة  
 

، وهذا الناظم اجرير أيًض ب ؟ال يلتبس بمن؛ لئمنهم أخوان وغيرهما فالن ابن حدير ،ديريعني جاء فالن ابن ح  
حدير بجرير، ذكر  ال يلتبس :قالوا ،فيه ابن الصالح، وكثير ممن ألف في المؤتلف والمختلف ما ذكروه تبع

نما ذكره تبعً  ،-رحمه هللا-الحافظ العراقي   .البن الصالح اوا 
................................... 

 ج   ضين أعجمه.....................حُ 

 دير عدة................وابن حُ .... 
...................................   

  ؟بالجيم: إن أعجمه يعني انطقه بالخاء أو لكن لو قيل ،الضاد ؟أعجم أي حرف منه
 . ... الجادة الجادة بالثانيطالب: 

 حرف. وخراش أول  خازم ،ال ما يلزم
  ؟......ر  يا شيخل ن    عُ طالب: 

 . طالب:......
 .ساسان هو بالضاد المعجمة لكن حضين أبو ،صين، عمران بن حصيننعم أراد أن يفرق بينه وبين ح  

 ...................................    ضةةةةةةةين أعجمةةةةةةةه أبةةةةةةةو ساسةةةةةةةاناحُ 
 ج

 .وذاك الجادة بالصاد حصين ،ي هو الضادذال جام ثانيهعبإ ،عجامفهو يختلف عن حصين باإل
ين...................   ...................................  وافتا أبا َحصع
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

صين الجادة مضموم صين هو فتح أوله، ح  لكن وجه االفتراق بينه وبين ح   ،صينقد يلتبس بح   اهذا أيًض 
الصاد المهملة مع الضاد  رقان فيتعان في التصغير، ويفضين يجتمصين وح  فاالفتراق بين ح   ،ضينكح  

 المعجمة.
ين...................   ...................................  وافتا أبا َحصع

 .حصين كبربالتصغير وهذا م اصينً صين في اإلهمال، ويختلف معه في أن ح  يجتمع مع ح  
................................... 

 

 وافةةةةةةةتا أبةةةةةةةا َحصةةةةةةةين أي عثمانةةةةةةةا 
 

 .صينعثمان هو أبو ح  
ةةةةةةة  ولده...............................  ج  ان بةةةةةةةن من ةةةةةةةذ ومةةةةةةةنكةةةةةةةذاك حبَّ

 

 حبان، ولد واسع ابنه. :وحفيده اسمهحبان، حبان بن منقذ،  :كل من جاء من أوالده اسمه ينيع
 ولده...............................  ج  كةةةةةةةذاك حبةةةةةةةان بةةةةةةةن من ةةةةةةةذ ومةةةةةةةن

 

فهذا  ،وقد يلتبس بحيان ،ابن حبانمام المعروف ، منهم اإلبان هذا كثيربان وح  كالهما بفتح الحاء، يلتبس بح  
صاحب  األندلسيوالمفسر  ،بن حيان؟ الذي مضى في األلقاب ابنا بالموحدة وذاك بالمثناة، فأبو الشيخ مثاًل 

بان، حبان و  ،البحر المحيط أبو حيان بان بن منقذ، والجادة ح   "وابن   ل"بن المنقذ ومن ولده بفتح الحاء، هذا ح 
بن عطية، حبان  ابن عطية"** "وا سرن ، اكسر الحاء من ابن عطية "وا سرن "ح، و فتم احبان بن هالل أيًض 

 .اوحبان بن موسى بالكسر أيًض  ،بن موسى، حبان بن عطية بالكسرحبان  "م  ابن موسى"
................................... 

 

   فنةةةةةةال بؤسةةةةةةا اومةةةةةةن رمةةةةةةى سةةةةةةعد   
 سعد بن؟

 . طالب:......
 .لكنه مرمي ،وقاص أبيسعد بن  :قلنا اسعد مرمي وليس برامي، لو كان راميً  ،ال

................................... 
 

   فنةةةةةةال بؤسةةةةةةا اومةةةةةةن رمةةةةةةى سةةةةةةعد   
 ؟ هها ،قتله، في الخندق

 . طالب:......
  ؟من الذي رمى سعد ،إيه ،المرمي سعد ه؟ها

   و يت لم على الرامي ي ول: ومن رمى سعد.طالب: 
بعضهم  لطيب رائحتها كما قالوا، وضبطه قيل لها ذلك ،قةر  الع  ابن  ؟بان بنح   ؟اسمه ؟انعم من الذي رمى سعدً 

 ،شك أنه ينال البؤس ال ،جلياًل  ايعني بقتله صحابي   ايعني فقلته فنال بؤسً قة، بفتح الراء، من رمى سعد ر  ابن الع  
 :ت القصة، وجاءالقي صريعً فأ  لكن جاء في مقتل سعد بن عبادة أنه بال في جحر 
   رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده    نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة

 .لمذكور هنا، وأما سعد بن معاذ فهو اهذا سعد بن عبادة
................................... 

 

   فنةةةةةةال بؤسةةةةةةا اومةةةةةةن رمةةةةةةى سةةةةةةعد   
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 نعم؟ 
 . طالب:......

 .بانح   :اسمه
 . ..طالب:....

يلزم أن تكون األسماء هذه في األسانيد، قد تأتي في  ألنه ال لكنه يأتي ذكره في األخبار؛ ،ليست له روايةإيه 
 نعم؟  ،أثبتوه يعني إذا ورد ذكره في سند أو متنوقد تأتي في المتون، فتحتاج إلى ضبط،  ،األسانيد

 . طالب:......
 بن المنقذ وأوالده. بان ومن ولده، ح  

 . .....طالب:.
 يقول؟  ماذا ؟عندك ما ،كلهم ...،وحبان ،حبان بن المنقذو  ،ولده يعني نسله، حبان بن واسع

 ....... طالب:
ال بشرح تدليس، له عالقة بالشرح،  حمد شاكر ماو بصحيح، أا همما في أحمد شاكر،  أنت اآلن تقرأ باأللفية وا 

 . عالقة له بهالمصنف؟ شرح المصنف أحمد شاكر ال 
 . :......طالب

 ،بعوط   (من الروائع) القة، أحمد شاكر له مجموع أسماه:عفيه ما ألحمد شاكر  الجديد حتى األلفية الصف
لهم أخ  ،له يد واضحة في كثير من المجاميع التي ظهرت باسمه مع أسم أخيه علي ترى ما اأحمد شاكر أيًض و 

ال و  ،اجع مراجعة خفيفةاسمه باعتبار أنه ير  والشيخ أحمد شاكر يضع ،اسمه علي يحقق  اوجد أخطاء كبيرة جد  ا 
ي ذلاألصل ما هو با اهذا أيًض  ،في هذه المجاميع التي حققها علي شاكر ووضع اسم الشيخ معه، هذا من جهة

 ال لعلي وال ألحمد فيه نظر، ترويج، ترويج للكتب. ،هذا صف جديد ذا ،معك ذا
 . طالب:......

 من؟
 . طالب:......

 فيه؟  ما
 . ب:......طال

مأخوذة من طبعة للشيخ محمود حسن ربيع، هذا هو الذي حقق الشرح، شرح الحافظ المعلق هذه الطبعة 
جون بضائعهم و ووضعوا األلفية قبله وباسم الشيخ شاكر يمشون بضائعهم، ير  اجديدً  االعراقي، وهذا صفوها صف  

 ،أحمد شاكر ال عالقة له بطبعات البخاري  الشيخو الشيخ أحمد شاكر على صورة لصحيح البخاري،  بهذا، وضع
، حمد شاكر بطباعات البخاري، لكن بعض المكتباتلشيخ أحمد شاكر، ال عالقة للشيخ أواآلن تباع باسم ا

أحمد  للشيخ تها مقاالً مللشيخ فيه أدنى نظر، وذكروا في مقد ليسالتي  بعض المطابع صوروا طبعة الحلبي
 طبعة الشيخ أحمد شاكر، هذا كله تلبيس وترويج. :يات البخاري وقالواشاكر في جريدة عن البخاري وروا
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 . طالب:......
  .لكن الذي يظهر أنه من أجل ترويج البضاعة، من أجل ترويج ،ها إال هللاما يعلم ب لنيات، اأعلمهللا 

 . طالب:......
-ألن النبي  ؛تزكية هوال في ،يرور من أجل أن يغعليه وتعارفوا عليه ما في محظ ائو تواطور، ه محظليس فيهو 

 نعم؟  ،وما فيه تزكية ،ورغير ما فيه محظ -السالمعليه الصالة و 
 . طالب:......

 ،ايكون مشتركً  ،ال عند العرب تشترك بعض األسماء بين الرجال والنساء، يسمى به الرجال ويسمى به النساء
 نعم؟. 

 . طالب:......
 إيه. 

 . طالب:......
 ؟من

 . .طالب:.....
ألنه قد  ؛فينبه عليه ذينوجد خالف، أو يوجد ضبط ألحد في هألنه قد ي ة؛كلهم على الجاد ،ارمى سعدً  ومن

إلى  فيحتاجون  ،الجادة إذا ضبط على غير الجادةعلى ه عليه، يحتاج على التنبيه ضبطه بعضهم بالفتح فنب  
 .التنبيه عليه

................................... 
 

   فنةةةةةةال بؤسةةةةةةا اسةةةةةةعد  ومةةةةةةن رمةةةةةةى  
 .رمي هذا الصحابي الجليل وقتله ،شقاء

 اعجم في ابن عبد الرحمن اُخبيب  
 

 ................................... 
 ج

 ؟ ألن الجادة حبيب.عجمه: ا لماذا قال ،الرحمن خبيب بن عبد
فظ كان كنية لعبد هللا للوهذا ا ،يعني كان "كنية كان و و"خبيب بن عبد الرحمن وخبيب بن عدي  "وابن عدي"

: كان، كان قوله " بن ال  ير** و و كنية كان "عبد هللا بن الزبير كنيته أبو خبيب،  ،أبو خبيببن الزبير، 
ن كان : إر هذا الكنية فيما بعد؟ تكنى بأبي خبيب ثم غيرها؟ أو يقاليعني هل ابن الزبير غي   ،كنية البن الزبير

 .زبيرهذه زائدة؟ وهو كنية البن ال
ََََََََ  دني مََََََََن نصََََََََر الخبيبََََََََين قََََََََديق 

 ج

 لَََََََََََيس اإلمَََََََََََام بالشَََََََََََحيح الملحَََََََََََد   
 ج

كنية ابن  نعم؟ المقصود أن هذه ؟عبد الملك ؟عصره؟ الذي في والتحق بمن ،صرة ابن الزبيريعني تخلى عن ن  
 الزبير كنيته أبو خبيب.

 كسر الراء وبالياء المثناة من تحت. ب ،يعني ليس رباح بالباء، وال بفتح الراء اسمه رياح رياح "ورباح ا سر بيا"
 كيةةةةةةةةةةةةاأبةةةةةةةةةةةةا  بةةةةةةةةةةةةاد بخةةةةةةةةةةةة َ  حُ     ...................وربةةاح ا سةةر بيةةا

 ج
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هل هو  ؟الموحدةب يعني يختلفون فيه، هل هو بالمثناة أو ؟هل هو رياح أبو زياد أو رباح ،حكي فيه الخالف
 ؟بكسر الراء أو بفتحها

ال األصل رياحً النظم انه جاء على لغة ربيعة، يعني اقتضاهول به مقدم، لكعاكسر رياح مف "ورباح ا سر"  ا، وا 
 .اكسر

 كيةةةةةةةةةةةةاأبةةةةةةةةةةةةا  بةةةةةةةةةةةةاد بخةةةةةةةةةةةة َ  حُ     ..........................ا سةةر بيةةا
 ج

 كي في اسمه.حيعني 
 كيم، حكيم بن حزام.األصل ح   "اكيم  واضمم حُ "

 في ابن عبد هللا قد  ام  واضمم ُحكي
 

 ................................... 
 ج

ن جوز بعضهم األمرين: قط، يعني اضبطه بالضم، يعني فقط، يعني كأنه قال على حد فيه  كر الخالف، وذ  وا 
 .سواء، وبعضهم وضعه في موضعين موضع بالضم، وموضع بالفتح

 في ابن عبد هللا قد  ام  واضمم ُحكي
 

 ................................... 
 ج

 .يعني فقط حسب
 كذا ر بٍ بن حكيم................   ...................................

 .مثله مضموم الحاء مصغر
 كةةةةةةةذا ر بةةةةةةةٍ بةةةةةةةن حكةةةةةةةيم وانفةةةةةةةرد  ...................................

 ج

؟ ما سمي هها ؟يعني ما سمي غيره ؟انفرد ما معنى " بيد بن الصلا** وانفرد " تصغير زيد " بيد** وانفرد "
ال من األفراد؟ نعم من أفراد العلممن المنفردات والوحدان؟ من المنفردات  يعنيغيره  فردات نن الموليس م ،وا 

 والوحدان الذي لم يرو  عنهم إال راٍو واحد، يعني نفرق بين هذا وهذا.
................................... 

 وا سةةةةرع   بيةةةةد بةةةةن الصةةةةلا واضةةةةممْ 
 

 فرد.............................وان 
 ج  ...................................

 ييد، نعم.ز   اييد، الجادة في التصغير أن يكون مضمومً ييد، وز  ز   واضمم واكسر  
ةةةةةةة  وا سرع  .....................واضممْ   ج  م كبةةةةةةةرع يان سةةةةةةةلوفةةةةةةةي ابةةةةةةةن حي 

ال سليم؟ وفي ابن حيان يعني المقصود من إيراده ح    يان وا 
 سليم. طالب: 
 .عم، أما حيان انتهى، انتهى الكالم فيهسليم ن

 ليم بالتصغير.والجادة س   "كبرع  -سليم بن حيان- ي ابن حيان سليموف"
 بولةةد النعمةةان.......................  ج  رب  أحمةةةةةةد َاتسةةةةةةاوابةةةةةن أبةةةةةةي ُسةةةةةة

 

 ج.ير النعمان بن س  
في الضبط بالسين، ليس بالشين،  فصار مثله ،ريحئتسا بالنعمان بن س  إسريج  أبيأحمد بن  "رب وابن أبي سُ "

في ابن سريج من أئمة الشافعية بشريح وابن شريح، تجد  ا، وهذا يلتبس كثيرً ، ليس بشريحوبالجيم وليس بالحاء
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يح الجادة شريح أكثر ريجية معروفة، فمن أجل أال يلتبس سريج وشر المسألة الس   ،بعض الناس يسمع ابن سريج
 .شريحبهون على ن يهون على سريج والبنريج، فيسمن 

 ...................................  ج  وابةةةةةن أبةةةةةةي سةةةةةةرب  أحمةةةةةةد َاتسةةةةةةا
 

كثير هذا حتى في  اسريج بن يونس، يلتبس أيًض  ا"وابن يونس"بن النعمان سريج  "بولد النعمان"يعني اقتدى 
هذا بهذا، الكنية تختلف خي، يلتبس ر  جي والطبعة الك  ر  وى شيخ اإلسالم في مواضع جاء النقل عن الك  افت

الشافعية مع الحنفية فيه ولذلك تجد مما يختلف والمذهب يختلف، الكرخي من الحنفية والكرجي من الشافعية، 
وى اوهذا موجود في فت ،وقع اللبس ،إلى الكرخي وقع اللبسالمسألة التي نقلت عن الكرجي هذا، فإذا صحفت 

 مور تحتاج إلى انتباه. فمثل هذا األ ،نسيت موضعهلكن شيخ اإلسالم 
................................... 
 مهعمةةةةةرو مةةةةة  ال بيلةةةةةة ابةةةةةن سةةةةةلع 

 

 ........................وابن يونسا 
...................................   

سبع سنين، وهو ابن ست أو  ،إمام قومه ،وعمرو بن سلمة اإلمام ،قبيلةالهذه  ((مة دياركم تكتب آثاركمل  بني س  ))
 مي.ل  لالم، ومضى في النسبة إليهم س  مة بكسر اسل  

 مهعمةةةةةرو مةةةةة  ال بيلةةةةةة ابةةةةةن سةةةةةلع 
 

 ...................................   
 كما هو الجادة.مة وليس بسل   ،يعني بكسر الالم

................................... 
 ج

 مهواختةةةةةر بعبةةةةةد الخةةةةةالٍ بةةةةةن سةةةةةلَ  
 

 .وسلمة هو األصل هو الجادة ،مةمة بالفتح، وليس سل  لق والده ابن سل  عبد الخايعني رجح أن 
 مهعمةةةةةرو مةةةةة  ال بيلةةةةةة ابةةةةةن سةةةةةلع 

 ج

 مهواختةةةةةر بعبةةةةةد الخةةةةةالٍ بةةةةةن سةةةةةلَ  
 

بن سلمة إمام قومه، وهو  ورها مثل عمر سكعبد الخالق أنه بفتح الالم ال ب يعني اختر من قولي العلماء في والد
 أعلم.  وهللا ،وقصته في الصحيحطفل صغير 

 ه أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصحب ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله


